FEHÉRVÁR

2014. június 2.

Fotó: Simon Erika

Közéleti hetilap

Énekszó töltötte be a várost
6. oldal

Kötelezettség a kutyátlanoknak is
3. oldal

Önállóvá válik a zenekar
4. oldal

Egy agárdi fiatal ameri10. oldal
kai álma

Se érem, se nemzetközi
szereplés
14. oldal

2

FEHÉRVÁR

KÖZÉLET

2014. június 2.

A HETILAP

Észak-Öreghegy, Csala
Östör Annamária
Június 4-én, szerdán 18 órakor
lakossági fórumot szervez a
Csalán élőknek. A fórumon
részt vesz Cser-Palkovics
András polgármester, Kovács
Zsolt rendőr alezredes, városi
rendőrkapitány, Bozai István
városgondnok, Steigerwald
Tibor, a Depónia Kft. ügyvezető igazgatója és Nagy
Zsolt, a Polgármesteri Hivatal
Közlekedési és Közműellátási
Irodájának vezetője. A fórum
Csalán, a Picur büfében lesz.

Településfejlesztésről és belterületbe vonásokról döntöttek
Szabó miklós bence

Várhatóan több mint 16 milliárd forintot fordíthat fejlesztésre Fehérvár az
uniós forrásokból a 2014-2020 közötti
időszakban – hangzott el a legutóbbi
közgyűlésen.

Számos maroshegyi fejlesztés
valósul majd meg a BudapestBoba vasútvonal Székesfehérvárt
érintő beruházása kapcsán. A
fejlesztések nagyban befolyásolják majd Maroshegy jövőjét
is. Hiszen a projekt keretében
sor kerül a Balatoni úti felüljáró átépítésére, a Székely utca
területrendezésére és vízgazdálkodásának fejlesztésére, így
megoldódhat a Székely utca
környékén a folyamatos belvízprobléma. Avasútfejlesztéshez
tartozik az is, hogy zajvédő falat
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Képviselői
programok

A képviselők a Kőrösi úti zártkertek belterületbe vonásáról megegyeztek a földhivatallal. Akik továbbra is zártkeretet szeretnének, ingatlanuk megmaradhat
külterületi státuszban. A belterületbe vonás mintegy kilencven ingatlant érint.

építenek a sín mindkét oldalán.
A közgyűlésen további fejlesztésekről is tárgyaltak a képviselők.
Ezek értelmében 200 millió
forint értékben folytatódik a
Saára Gyula program.

Döntöttek továbbá Székesfehérvár egyes területeinek belterületbe vonásáról is. A napirendi
pont elfogadása egyben a leendő
rendezvénycsarnok státuszát is
rendezi.

Ahol az üres székekre mutatnak 4. rész
Nagy zoltán péter

A múlt héten két egyeztetés is történt
a Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezetnél. Kedden a
szövetkezet igazgatósági ülésén járt
Cser-Palkovics András polgármester.
Szerdán a szövetkezet tagsága tartott
fórumot. A két találkozó után új párbeszéd indulhat a lakásszövetkezetben
kialakult feszültségek enyhítéséért.

A polgármester világosan leszögezte: nincs jogi lehetősége arra,
hogy a lakásszövetkezet tagságának egy része és az igazgatóság egy része között kialakult
feszültséget feloldja. „Ugyanakkor
nem nézhetem tétlenül azt, hogy
ilyen feszültség alakuljon ki a
város polgárai között. Ezért igenis
van feladatunk ezzel kapcsolatban, annál is inkább, mert a
szövetkezet esetében tizenkétezer
emberről beszélünk!” – nyilatkozta a Fehérvár Médiacentrumnak
Cser-Palkovics András. A polgár-

mester nyilvánvalóvá tette mind
a szövetkezet vezetése, mind a
fórumon megjelent tagság számára, hogy az önkormányzatnak
nincsenek jogi lehetőségei, hogy
bármilyen formában is korlátozza
vagy megakadályozza a tagokat
abban, hogy törvényes lehetőségeikkel éljenek. A lakásfenntartó szövetkezet igazgatósága
elfogadta Cser-Palkovics András
azon javaslatát, hogy folytatódjanak a tárgyalások a vezetőség
és a szövetkezet tagsága között.
Az egyeztetések lebonyolításában
az önkormányzat partnerséget vállalt. A polgármester azt
javasolta, ha a tagság olyan nagy
fórumot kíván összehívni, ahol
a tagság többsége várhatóan
megjelenik, akkor ezt a gyűlést
időzítsék október közepére, illetve
azutáni időpontra. Indokaiban
megemlítette a nyári szabadságokat, utazásokat, valamint az őszi
önkormányzati választást. Utóbbi
esetében nem szeretné Cser-

Palkovics András, ha a kampány
hevében bármilyen politikai
felhangja lenne a lakásszövetkezet
ügyének.
Bár a szövetkezet igazgatósága
és ügyvezető igazgatója nem
kívánt nyilatkozni lapunknak, a
polgármesteren keresztül mégis
megüzenték, hogy Cser-Palkovics András javaslatait elfogadják,
és a tárgyalásokat folytatják az
érintett tagokkal. Az igazgatóság feltétele az volt, hogy csak
szövetkezeti tag vegyen részt az
egyeztetéseken.
A szerdán megrendezett tagi
fórumon több mint négyszáz tag
jelent meg, akik szintén elfogadták a város vezetésének javaslatait.
A tagság szóvivője Berta Béla
ügyvéd, szövetkezeti tag volt, aki
kifejtette, hogy vannak kétségei
a vezetés tárgyalási hajlandóságával kapcsolatban, de az
egyeztetések folytatását maga is
elfogadta. „Nem tudom, mennyire
gondolta komolyan a vezetés, amit a

polgármesternek ígért, mindenesetre
mindannyian tapasztalhattuk azt a
morálisan példa nélküli erőfeszítést,
amit az igazgatóság megtett annak
érdekében, hogy meghiúsítsa a szerdai összejövetelt. Részben a saját
céduláinak a postaládákba történő
kihelyezésével, részben az általunk
kitett meghívók többszöri letépkedésével.” – emlékeztetett Berta Béla.
A tagok képviselője kifejtette,
hogy a tagok összefogására van
szükség egy nehezen megszervezhető közgyűlés megrendezéséhez, ahol a szövetkezet
alapszabályát kell módosítani.
Ugyanakkor Berta Béla is azon
az állásponton van, hogy a tárgyalásokat valóban folytatni kell.
Az egyik felszólaló tag az
igazgatóság által „tönkrement
szövetkezetként” emlegetett avasi
lakásszövetkezetről elmondta,
hogy nem tönkrement a miskolci
szövetkezet, hanem társasházakra
bomlott szét, amit Fehérváron is
lehetne követni.
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Kötelezettség a kutyátlanoknak is!

Megkezdődött Székesfehérváron az ebek összeírása
Nagy zoltán péter

Az önkormányzatot törvény kötelezi, hogy ebrendészeti és állatvédelmi
feladatait hatékonyan lássa el, és
az ebek tulajdonosairól, tartóiról,
valamint az állatokról nyilvántartást vezessen. Emiatt kezdődött
meg Fehérváron az ebösszeírás.
Székesfehérváron továbbra sem kell
ebrendészeti hozzájárulást (ebadót)
fizetnie senkinek sem.
Az ebek tulajdonosai, tartói kötelesek az adatlapot kitölteni, és azt
az önkormányzat rendelkezésére
bocsátani.
Azoknak a személyeknek, akiknek
nincs a tulajdonában Fehérvár

Fotó: nzp

Az önkormányzat kézbesítők útján viszi
ki valamennyi fehérvári háztartásba az
ebösszeíráshoz szükséges adatlapot, amit
június 30-ig kell visszajuttatni a polgármesteri hivatalba. Valamennyi városlakónak, nem csak a kutyatulajdonosoknak!

közigazgatási területén élő kutya, az
adatlap végén található nyilatkozatot
kell kitölteni és eljuttatni az önkormányzathoz. Mindazokra, akik az
adatszolgáltatási kötelezettségnek
nem tesznek eleget, állatvédelmi bírságot szabhat ki az önkormányzat.

Fontos megjegyezni, hogy bár
városunkban senkinek sem kell
ebrendészeti hozzájárulást fizetni,
ám azok, akik a nyilatkozatot nem
juttatják határidőre vissza, fizethetik
az állatvédelmi bírságot. Függetlenül
attól, hogy van-e kutyájuk vagy

A négy hónapnál idősebb ebek csak chippel megjelölve tarthatók.
A chippel meg nem jelölt ebeket a szolgáltató állatorvosnál kell megjelöltetni. A regisztrált ebek adatmódosítása díjmentes.

nincs. Egy kicsit visszás ez a helyzet:
az ebtulajdonosok valószínűleg nem
feledkeznek meg kötelezettségükről,
hiszen azzal már régóta tisztában
lehetnek. Azok viszont, akiknek
nincs kutyájuk, úgy érezhetik, hogy
dolguk sincsen ezzel a helyzettel,
ezért figyelmetlenül nem nyilatkoznak. Így adódhat, hogy éppen azok
fizetnek majd állatvédelmi bírságot,
akiknek nincs állatuk, csak erről nem
nyilatkoztak.
Az ebösszeíró adatlap letölthető a
www.szekesfehervar.hu oldalról,
beszerezhető az önkormányzat
ügyfélszolgálati irodáján, illetve
nyomtatással sokszorosítható. A
kitöltött adatlapokat június 30-ig
kell leadni a Polgármesteri Hivatal
portáján vagy az ügyfélszolgálati
irodáján. Elektronikusan (aláírva
és beszkennelve) a borbely.ildiko@
pmhiv.szekesfehervar.hu e-mailcímre is elküldhető az adatlap.

Harminc évre rendbe tették a csöveket
A távvezetékek felújítása miatti útfelbontási kellemetlenségek hamarosan
véget érnek: a nyár elején befejeződnek
a SZÉPHŐ Zrt. által folytatott munkálatok. A fejlesztés részleteit Szauter Ákos
megbízott vezérigazgató foglalta össze
lapunknak.

Fotók: Széphő Zrt.

Végéhez közeledik a SZÉPHŐ
Zrt. KEOP pályázati forrásból
finanszírozott távhő-rekonstrukciós
projektje. Mint arról korábban már
beszámoltunk, 2012 közepén indult
el a kétéves munka, melynek keretében Székesfehérvár több pontján,
összesen 4,6 km nyomvonalon
megújult a távvezeték.

Sokan találkozhattak az elmúlt
időszakban – például a Tóvárosi
lakónegyedben vagy az Ősz utcában – azzal, hogy le kell térniük
a megszokott útvonalról, mert
földmunka akadályozza a haladást.
Reméljük, ez senkit nem ért váratlanul, hiszen a munkálatokról és az
azzal járó szolgáltatáskiesésekről
a cég folyamatosan tájékoztatta a
lakosságot az írott médián keresztül
és a lakóházakra kihelyezett hirdetmények útján.
A felújítással járó kellemetlenségeknek
hamarosan vége lesz. Az utómunkálatokkal együtt is legkésőbb június
hónapban befejeződik a projekt.

Remélhetőleg évtizedekig nem kell hozzányúlni a közel öt kilométeres
szakaszon megújult távvezetékrendszerhez

A lakossági együttműködés segítette a felújítási munkálatokat
A beruházás keretében felújításra
kerültek a 30-40 éves vezetékek,
növelve ezzel az üzembiztonságot.
Ezeken a területeken újabb harminc
évig nem szükséges hozzányúlni a
hálózathoz.
A SZÉPHŐ Zrt. külön is köszöni a lakosságnak a türelmet, amit
tanúsított, elviselve a feltárások okozta
kellemetlenségeket, esetenként a
fűtésben és a melegvíz-szolgáltatásban tapasztalható rövidebb-hosszabb
kieséseket. Ezzel nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a munkák határidőre

elkészülhessenek. További segítséget
jelentettek a cég számára azok az
alkalmi bejelentések is, amikor valami
elmaradásra, hibára hívták fel a
figyelmet a környéken lakók.
Egy nagy projekt fejeződik be.
Jelentős felújítást jelent ez a távvezeték-hálózaton, de még így is marad
számos éltesebb korú szakasz. Bízunk
benne, hogy a közeljövőben lesznek
újabb források, és folytatódhat a
korszerűsítés.
További információ:
http://www.szepho.hu

FEHÉRVÁR
Az oldalpárt
szerkesztette:
Látrányi viktória

Programok
Néprajz a múzeumban
Június 4-én 16.30-kor Részed legyen a szent búcsújárásban címmel
tart előadást a magyarországi búcsújárás történetéről dr. Varró Ágnes
néprajzkutató a múzeum Országzászló téri épületében.
Kézműves kiállítás
Június 5-én 17 órakor nyitják meg a
Fejér Megyei Művelődési Központ
Művészetek Házában működő
kézműves műhelyek éves kiállítását.
A tárlat a Művészetek Háza kiállítótermében látogatható.
Kőnig Frigyes
A Velencei-hegység ingókövei
címmel nyílik meg június 6-án 17
órakor Kőnig Frigyes festőművész
kiállítása. A tárlatnak a Fekete Sas
Patikamúzeum ad otthont.
Tárlat Kisfaludon
Fekete Anna kápolnásnyéki festőművész mutatkozik be a Kisfaludi
Közösségi Házban. A tárlat június
6-án 18 órakor nyílik meg.

KULTÚRA

Önállóvá válik a zenekar
Az 1913-ban alapított Alba Regia
Szimfonikus Zenekar szervezetileg
1979 óta működik a Vörösmarty
Színház részeként. Egy régóta tervben
lévő folyamatot indított el pénteki
közgyűlésén Székesfehérvár Önkormányzata azzal, hogy napirendre
vette az együttes szervezeti átalakítását. Az elképzelések szerint 2015.
január elsejétől önálló intézményként
működhet a zenekar.

„Sok még a nyitott kérdés, hiszen ki
kell írni egy intézményvezetői pályázatot, tisztázni kell a státuszok
számát, a foglalkoztatási formákat
és a költségvetési lehetőségeket. Ez
az elkövetkező hetek feladata, de
nagyon fontosnak tartom, hogy
döntöttünk a szimfonikus zenekar
önállóvá válásáról. Ezzel a lépéssel
tudjuk szándékaink komolyságát
megmutatni a zenekar, a zeneszerető fehérváriak, az intézmények
és az együttműködő kórusok felé
is.” – mondta Cser-Palkovics
András polgármester.

Ikarusz szárnyai

A zenekar százéves fennállása óta meghatározó szereplője a város zenei életének

Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar és Drahos Béla karnagy is
üdvözölte a terveket. Fontos cél,
hogy önálló jogi szervezetként
az előadó-művészeti szervezetek
nyilvántartásába bekerüljön az
Alba Regia Szimfonikus Zenekar – a törvényi előírásoknak
megfelelően – és így tevékeny-

ségéhez állami támogatást is
kaphasson. Az intézmény élére
olyan személyt szeretnének
választani, aki ötéves megbízási
idejére egy, a szakmai fejlődést
biztosító koncepciót vázol fel, és
emellett menedzseli is az immár
önállóan működő szimfonikus
zenekart.

Mátyásvíz aranyat ér!
Júniusi Sláger

Kevés olyan család van Székesfehérváron, amelyik ne kötődne
valamilyen szállal az Ikarus gyárhoz.
Szőnyegi Hajnalka, a Vörösmarty
Mihály Könyvtár munkatársa most
egy kötetben eleveníti fel az Ikarus
székesfehérvári gyárának mindennapjait. A könyvbemutatóra június
13-án 18 órakor kerül sor a 85. Ünnepi
Könyvhét keretében a Csók István
Képtárban.

Számtalan sztori, élmény
fűződik ma is az Ikarushoz,
melyek június 13-án biztosan
felidézésre kerülnek az Ikarus
Székesfehérvári Gyárának mindennapjai című kötet bemutatóján. Szőnyegi Hajnalka szerző
mellett Cser-Palkovics András,
Székesfehérvár polgármestere
valamint Warvasovszky Tihamér korábbi polgármester, a
gyár egykori munkatársa, Brájer
Éva, Maroshegy képviselője
és Adorján Viktor, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és
Könyvtár igazgatója beszélget
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1,5 l citromos ásványvíz

89 Ft/db

Májusi nyereményjátékunk nyertese a
100.000 Ft értékű arany ékszer sorsolása
2014. 06. 10. 19 órakor a
Fehérvár Tv
Jó estét Fehérvár c. műsorában.

Öntsünk tiszta vizet a pohárba!
Királyvíz Mintabolt Szfvár, Kereszttöltés u. 2.
Tel:22/506-481, e-mail:info@albamineral.hu

Székesfehérvár
2014. június 12-16.

minderről. S ha valaki nosztalgiázna, a buszgyártás fénykorából megtekinthet egy Ikarus 31
típusú autóbuszt is a helyszínen,
amely a könyvvásárnak és dedikálásnak is otthont ad.
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Megelevenedik Szent László koronázása
novák rita

Szent István és a királyi család
óriásbábjai csalogatták városunkba
a Budai Vár látogatóit az elmúlt héten. A bábuk azt bizonyítják, hogy
az idén folytatódik Székesfehérváron a Koronázási Ünnepi Játékok
rendezvénysorozata. A fő program
ebben az esztendőben Szent László
királlyá koronázásának szertartásjátéka a Nemzeti Emlékhelyen, de a
Fény utcában a legendák királyának
cselekedetei is megelevenednek
Európa legnagyobb mozgó történelmi képregényén - tudtuk meg
Szikora János színházigazgatótól.

Fotó: Simon Erika

A 2013-as Szent István Emlékévben az
István oratórium volt az első Koronázási
Ünnepi Játékok egyik fő eseménye. Idén
a Nemzeti Emlékhelyen, az ország legnagyobb épített szabadtéri színpadán Szent
László király koronázásának szakrális
ünnepe elevenedik meg - jelentették be
a Koronázási Ünnepi Játékok szervezői a
Budai Várban.

A Budai Várban kiállított történelmi figurák idén Szent Lászlóval és az uralkodó családtagjainak óriásbábuival egészülnek ki.

Szent Lászlót lovagkirályként is
emlegetik, ő a magyar katonák
védőszentje - erre hívta fel a figyelmet a honvédelmi államtitkár. Vargha Tamás szerint az országépítő
uralkodó mindenki számára jó példa lehet. Újdonság is lesz ebben az
esztendőben: a Harmonia Albensis
templomi hangversenysorozat
zárása, Miklósa Erika koncertje a

Nemzeti Emlékhelyen felépített
2800 fős szabadtéri színpadon
kap helyet. A város alpolgármestere szerint a tavaly augusztusi
programok a Fő utca felújításával
együtt megváltoztatták az itt élőket.
Mint Brájer Éva fogalmazott, igazi
közösség alakult a városban, amely
mostanra készen áll arra, hogy a
történelem tisztelete okán kialakult

összetartozás-érzését másoknak is
megmutassa. A Koronázási Ünnepi
Játékok kapcsán rajzpályázatot
hirdettek. Erre több mint kétszáz
pályamű érkezett. A legjobbakból
zászló készül, amik a Királyok
Menete felvonulásban kapnak
helyet az óriásbábukkal együtt. De
olyanok is lesznek, amelyek a Fő
utcát díszítik.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
TÁRSADALMI EGYEZTETÉS ALATT AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA
2014.05.30.
Az Európai Unió 2014-2020 közötti költségvetési ciklusához igazodva Székesfehérvár Megyei Jogú Város számára
kidolgozásra került a Településfejlesztési Koncepció (TFK) és az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS).
A közel egy éve tartó tervezési munkában a Széphő Zrt. koordinálásában három 15-20 fős tematikus munkacsoport vett részt, melyek
tagjai a város életében jelentős szerepet betöltő szervezetek szakemberei. A tervezés célja, hogy a helyi igényekhez igazodó és reálisan
megvalósítható program kerüljön kialakításra úgy, hogy a rendelkezésre álló fejlesztési források a lehető legnagyobb mértékben szolgálják majd Székesfehérvár növekedési, versenyképességi céljait, fejlesztési igényeit.
A tervezés során fontos szerepet kaptak a vállalkozások, a különböző szakmai és civil szervezetek, kamarák és hatóságok képviselői
is, mivel ez a dokumentum területi alapon hangolja össze a különböző szakpolitikai megközelítéseket, összefogja és összehangolja az
érintett partnerek céljait, elvárásait.
Így a bevonásra került közel száz szervezettől kapott információkat is alapul véve készült el a koncepció és a stratégia jelenlegi, társadalmi egyeztetésre szánt verziója, melyet 2014. május 30-án bocsátott széles nyilvánosság elé a Közgyűlés. A dokumentumok megtalálhatóak a www.szekesfehervar.hu és a www.szepho.hu honlapokon. A következő közel egy hónapban lehetőség van a stratégia
véleményezésére, javaslatok megtételére a honlapokon megadott formában. Az így beérkezett észrevételekre feldolgozásuk után e-mailen válaszolnak a tervezők, majd elfogadásuk esetén beépülnek a dokumentumokba.
A projektről bővebben a www.szekesfehervar.hu-n és www.szepho.hu oldalakon tájékozódhat.
Székesfehérvár MJV Önkormányzata
8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
www.szekesfehervar.hu
www.fehervarbelvaros.hu
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Énekszó töltötte be a várost
csima veronika

A Szent Imre templomban tartották a gyermekkarok hangversenyét

gével ért véget vasárnap délelőtt a
Vodafone Sportcentrumban.

Utcai szerenádokat a város több pontján is adtak a fiatalok

Az egyenruhák különbözőek, a zene
szeretete közös
2014. június 6. péntek
19.30 óra
Csók István Képtár
(Bartók B. tér 1.)
Kalló Zsolt, Bozzai Balázs hegedű,
Vályi Csaba cselló, Völgyi Attila lant,
korhű hangszereken

A Man at Work Kft.
székesfehérvári és móri
partneréhez keres tapasztalattal
rendelkező

gépkezelőket,
operátorokat,
batanított munkásokat
továbbá okj-s bizonyítvánnyal
valamint anyagmozgatásban
szerzett gyakorlattal, könnyű
vagy nehézgépkezelői vizsgával
rendelkező kollégákat keres

darus, targoncás
pozícióba.
Előny:
alapszintű számítógépes ismeret.
Érdeklődni 8-16 óráig lehet.
Tel.: +36 20 9673 093

Munkaerő kölcs. reg.szám: 3440/2001

a fiatalok továbbvigyék ezeket a
hagyományokat és kulturális érté-

Man at Work Kft. 8000 Székesfehérvár, Piac tér 8.

A programot kétévente rendezi
meg határon innen és túlról érkező
énekkaroknak a Kodály Zoltán
Általános Iskola, Gimnázium és
Alapfokú Művészeti Iskola. Ebben
az évben a három székesfehérvári
mellett Tapolca, Győr, Kecskemét,
Révkomárom, Gímes és Nagyvárad gyermekkórusai mutatkoztak
be.
Cser-Palkovics András köszöntőjében a zene szerepéről beszélt:
„Városunk életének szerves része az
Alba Regia Gyermekkórus Fesztivál,
amely az éneklésről, a kultúráról
és az értékekről szól.” Beszédében
kiemelte, hogy a hagyományok
őrzése nagyon fontos a város életében, és nagy jelentőséggel bír, hogy

Fotók: Simon Erika

Idén tizenharmadik alkalommal rendezték meg az Alba Regia Nemzetközi
Gyermekkórus Fesztivált, május 29-e
és június 1-je között. A négynapos rendezvényen tíz kórus és ötszáz gyermek
mutatkozott be utcai szerenádok és
templomi koncertek keretében.

keket a következő generációknak.
Szombaton este egy igazán különleges programban lehetett része
mindenkinek. Az Országalmánál
felállított színpadon együtt láthatta
a közönség a „Fölszállott a páva”
vetélkedő fehérvári résztvevőit. A
népzenei és néptáncos vetélkedő
zsűritagjai közül Sebő Ferenc népzenész, népzenekutató, a Magyar
Állami Népi Együttes művészeti
vezetője is részt vett a programon.
A négynapos fesztivál a „Szállj elő
zöld ág” című néptáncbemutatóval
és a kórusfesztivál záróünnepsé-

CAPELLA SAVARIA
KAMARAZENEKAR SZÓLISTÁINAK
KONCERTJE

Támogató:
Székesfehérvár
Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

www.szikm.hu
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Samu Miklós

Fotó: Samu Miklós

Az egészséges, produktív életmódra
hívta fel a figyelmet a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Ambulancia és az
Alpha Segítő Kéz Állatkórházi Alapítvány a Királyok Parkjában. A múlt
hétvégi rendezvényen az érdeklődők
megismerhették a két szervezet
tevékenységét, s számos programon
vehettek részt.

Kutyagolj egy jó célért! – közös
programot szervezett a RÉV és az
ASKA

Kutyagolni jó! A négylábú
igazi társa lehet az embernek.
Többek között erre is ráirányította a figyelmet a hétvégi
rendezvény. „A függőségben
élők sok esetben magányosan,
elszigetelten élnek, egy kutya azonban jó társa lehet a
betegeknek, és sokat segíthet az
új társas kapcsolatok kialakításában, a felelősségvállalás
elsajátításában. Emellett
egészséges életmódra nevel,
hiszen gondoskodik a rendszeres
mozgásról.” – mondta Östör
Annamária egészségügyi- és
sporttanácsnok megnyitó beszédében. Számos interaktív,
szimulációs játékot biztosítottak a gyerekeknek. A bátrabbak a „részeg szemüveget” is
kipróbálhatták. Volt arcfestés,
kutyaszépségverseny, elsősegély bemutató és közös séta
az ASKA kutyáival.

ÚJ ALLERGIA VIZSGÁLATI MÓDSZER!!!
ÉLTELALLERGIA?
POLLENALLERGIA ?
KISGYERMEKEK! • KISMAMÁK! • IDŐSEK!
A MÓDSZER KIFEJEZETTEN ALKALMAS
GYERMEKEK,KISMAMÁK,
IDŐSEK KIVIZSGÁLÁSÁRA ÉS
AZON BETEGEK SZÁMÁRA,
AKIK ANTIHISZTAMIN
KEZELÉSBEN RÉSZESÜLNEK!!!
A vérminta rendelőben elvégezendő vizsgálatához 2-.3
csepp ujjbegyvér elegendő. Új allergia teszt Némnetországból a FastCheckPoc diagnosztikai vizsgálat,
melynek eredménye 30 percen belül megkapható!
Bejelentkezés: 06/20/9708-600
Szoboszlai Istvánné
BSc. analitikus
Laborvezető

Új helyszínen a pszichiátriai
rendelés
A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Pszichiátriai Gondozója új helyre költözik. Az eddigi
helyszín, a Távírda utcai szakrendelő helyett 2014.
június másodikától a Semmelweis utcai Tüdőgondozóban várják a szakemberek a pácienseket. Hétfőtől
tehát már az új helyszínen keressék a pszichiátriai
rendelést!

HŰSÍTŐ
HALLÁSMENTŐ
NAPOK
DÍJMENTES
HALLÁSSZŰRÉSSEL
ÉS HALLÓKÉSZÜLÉKPRÓBAHORDÁSSAL!
Hozza magával hirdetésünket, és
ajándékba kap egy hűtőtáskát!*

Hűsítő
meglepetés!

A JÁ

HŰ

TŐ

ND

ÉK

TÁ S
K

A

Victofon Belvárosi Hallásvizsgáló
Székesfehérvár, Várkörút 56.
Telefon: 06-22/500-053 • 06-30/557-1731
Szakorvosi hátterünk:
dr. Osváth Györgyi fül-orr-gége főorvos
dr. Vincz István fül-orr-gége adjunktus, audiológus szakorvos
* Az akció 2014. július 15-ig vagy a készlet erejéig tart. Az akció részleteiről érdeklődjön audiológusánál. A kép csak illusztráció. Az ajándék készpénzre nem váltható.

www.victofon.hu

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a., vagy 8001 Székesfehérvár, Pf. 229. •
Fax: 06-22-516-100 • E-mail: ujsag@fehervarmediacentrum.hu • Felelős szerkesztő: Nagy Zoltán Péter • Telefon: 06-30-530-23-77 • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fehervarmediacentrum.hu •
A HETILAP

Tördelés, nyomdai előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. • Nyomdai előállítás: Közlönynyomda • Felelős vezető: Majláth Zsolt László • Terjesztő: Privát-Posta Kft. • A FehérVár megjelenik hetente 50 000 példányban • ISSN: 2061-2273
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Az oldalt
szerkesztette:
Csima Veronika

Nemcsak a méret a lényeg

Amikor új bútort szeretnénk
otthonunkba, az első lépés
mindig a pontos méretvétel. Ezután elindulhatunk az
áruházakba, de ott általában
az a tapasztalat, hogy vagy a
centikből, vagy a színekből
kell engednünk. Ezt követően
törhetjük a fejünket, hogyan
takarjuk el a réseket, vagy
milyen kiegészítőket keressünk,
amivel összhangba tudjuk
hozni az árnyalatokat.
Szalai Csaba, az Alba Bútor
Stúdió Kft. ügyvezetője elmondta, hogy ma már nem kell
kompromisszumokat kötnünk
saját magunkkal. A pontos méretezés fontos, ez tény. De nem
kell lejárni a lábunkat, hiszen
egy számítógépes program és
szakemberek segítségével bárki
megvalósíthatja elképzeléseit. A programnak rengeteg
előnye van. Megnézhetjük,

Fotó: Németh Zoltán

Egy otthon berendezésekor sokféle
stílust lehet követni. Lehet játszani a
színekkel, a formákkal, a kiegészítőkkel, de a legnagyobb hangsúlyt
mindig a bútorok kapják. Nagyon
összetett szerepe van a bútorzatnak,
mert külsejük ad egyfajta alaphangulatot a lakásnak, de arról sosem
szabad megfeledkezni, hogy ezek
használati tárgyak.

Az egyedi bútorgyártás fő előnye, hogy lakásunkra szabhatjuk a berendezést

hogyan nézne ki valójában a
fejben kialakított terv. Akkor
még mindig lehet változtatni,
hozzátenni vagy áthelyezni
egy-egy elemet. A másik nagy
előnye, hogy kiválaszthatjuk

a megfelelő színt. Nem kell a
képzelőerőre bízni azt, hogy
az adott darab hogyan nézne
ki különböző árnyalatokban,
így a megrendelő megbizonyosodhat arról, hogy milyen lesz

Kos 03. 21. – 04. 20.

Nem lesz oka panaszra, már ami az anyagiakat illeti: a
most befolyó összegből akár tartalékot is képezhet. Ha
képes lesz a dicséretre és a megbocsátásra, akkor sokkal
könnyebben elérheti a célját.

Bika 04. 21. – 05. 20.

Hexina jósnő

Centrum

•
•
•
•
•
•
•

Még az a csoda is megtörténhet, hogy aki korábban
ellenségesen viselkedett Önnel, most barátságos
lesz. Házasságában a héten történő események
hatására még szilárdabbak és egységesebbek lesznek
partnerével.

termékek

Tetőfóliák, kiegészítők, Schiedel, EFFE2 kémények,

Homlokzati- és tetőszigetelések,
ETERNIT sík-és hullámpala,
, BALIO, Fakro ablakok,

Ereszcsatornák, cserepes lemezek,
bitumenes lemezek
…és még sok más termék.

Folyamatos akciókkal várjuk ügyfeleinket!
Akció 2014.06.02-től visszavonásig, részletek az üzletben.

( 22/500-921 és 30/586-4162

Az árak 2014. június 2-től visszavonásig érvényesek. Részletek az üzletekben.

Székesfehérvár, Széchenyi út 120.
(A volt Gázmodul mögött, bejárat az Új Váralja sorról)

Nyitva: h-p.: 8.00-16.00

www.tetocentrum.hu • fehervar@tetocentrum.hu

Gardróbszekrények
Konyhabútorok
Étkező garnitúrák
Ülőgarnitúrák, kanapék, ágyak
Irodabútorok
Szalagfüggönyök
Dísz- és ajándéktárgyak

EGYEDI
BÚTORGYÁRTÁS
ÉS LAPSZABÁSZAT
EGY HELYEN!

www.facebook.com/hexina.josno

kiemelt kereskedő

Festék áruház Székesfehérvár, Móri út 50. Tel.: 22/506-132, Fax: 22/506-133
Festékcentrum Székesfehérvár, Deák F. u. 21. Tel.: 22/340-816
Festékbolt Polgárdi, Deák F. u. 7. Tel/fax: 22/576-118
www.albafess.hu, albafess@t-online.hu • Nyitva: h-p: 7.30-17.00, szo.: 7.30-12.00

ÖN
mEGÁLmODjA,
mI
mEGvALóSíTjuk!

Horoszkóp

ahol a tetők életre kelnek

Supralux Antirozsda festék 10% engedménnyel
és ajándék ecsettel kapható!
Supralux, Dulux , Hammerite, Sadolin, Xyladecor
termékek 5000 Ft feletti vásárlásánál ajándék italt adunk!

Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Tel.: 22/505-840,
facebook.com/albabutorstudio
info@albabutor.hu, www.albabutor.hu

június 2. – június 8.

a végeredmény. Természetesen
a tervezésnél sem hagyják
magára a vásárlót a szakemberek. Tanácsot adnak, javasolnak,
tájékoztatnak az előnyökről,
hátrányokról, és még az apróságokra is gondolnak, legyen szó
fogantyúról vagy akasztóról.
Mikor elkészültek a tervek, a
gyártásé a főszerep. A kiválasztott anyagból a megtervezett méretek alapján készül el
a bútor. Még egy árnyalattal
sem térnek el a tervektől,
hiszen mindenkinek az az
érdeke, hogy a megrendelő
elégedett legyen. Gyártás után
a bútordarabot házhoz szállítják, helyére rakják, ha kell,
összeszerelik.

Székesfehérvár, Rákóczi út 3. (Skála mellett)
Telefon/fax: 22/505-807, 505-808
www.partnerbutorhaz.hu • www.karrierirodabutor.hu

Ikrek 05. 21. – 06. 21.

Kellemetlen érzések keríthetik hatalmukba, különösen, ha munkáról, megélhetésről, karrierről van
szó. A munkahelyén bizonytalan helyzet alakulhat
ki, és az is előfordulhat, hogy felettese egy vitás
kérdésben nem ad Önnek igazat.

Rák 06. 22. – 07. 22.

A héten még a levegővétel is hizlal, ezért fontos,
hogy odafigyeljen a táplálkozására. Jót tenne Önnek
a testmozgás! Ha diétát fontolgat, most kezdje
el, mert kisebb erőfeszítéssel ragyogó eredményt
érhet el.

Oroszlán 07. 23. – 08. 22.

A munkahelyén olyan események történnek, amelyek
miatt talán álmatlanul forgolódik éjszakánként az ágyban.
Szedje össze magát, koncentráljon a feladatára, így elkerülheti, hogy hibázzon, és emiatt az állása veszélybe kerüljön!

Szűz 08. 23. – 09. 22.

Ragyogó a hét állásváltoztatásra, illetve a meglévőben olyan eredményt érhet el, hogy irigyeinek
száma hirtelen a sokszorosára nőhet. A most induló
kapcsolatokban a fele sem lesz igaz annak, amit a
kedvese állít. Nem árt a körmére nézni!

FEHÉRVÁR
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Gasztrocsata áldozatok nélkül
Május 27-én rendezték meg a
Gasztrocsata elnevezésű szakmai versenyt a Deák Ferenc Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakképző Iskolában,
ahol a jelentkező diákok három kategóriában mutathatták meg tudásukat,
kreativitásukat. A verseny célja az
volt, hogy önbizalmat adjanak a
diákoknak, bátorítsák őket a szakmai
versenyeken való részvételre.

A verseny három kategóriában
indult: a szakácsoknak három
adag csirkemellből készült étel
elkészítése volt a feladata szabadon választott ételcsoportban,
de be kellett építeni az ételbe a
cukkinit, a borsót vagy a vajat. A

Fotó: Deák Ferenc Szakképző Iskola

Gáspár Péter

A cukrászoknál Kiss Melánia Stella 10. évfolyamos, a szakácsoknál Nagy
Gábor 11. évfolyamos, a pincérek közül pedig Imre Nimród 11. évfolyamos
tanuló bizonyult a legjobbnak

cukrászok három adag tányérdesszertet készítettek szintén
szabadon választott témában,
rolettivel, eperrel, vagy étcsokoládéval kombinálva. A pincérek

két főre díszterítéket készítettek
és a menükártyát is nekik kellett
megkomponálniuk.
Zelei Eszter szaktanár, az
iskolában működő Gasztro

klub alapítója elmondta, hogy
a diákok közül kevesen méretik
meg magukat külsős szakmai
versenyen, így „háziversenyt”
hirdettek a tanulók bátorítására. A Gasztro klubról szólva
Zelei Eszter azt emelte ki,
hogy a klubtagok sok szakmai
kiállításon vesznek részt annak
érdekében, hogy nyomon
követhessék a legújabb szakmai
trendeket. Erre ugyanis az
iskolában a speciális eszközök
hiánya miatt legtöbbször nincs
lehetőségük.
A bírálók végül kiváló ételek közül választhatták ki a legjobbat,
többek között epres panna cotta
és sajtos, baconos csirke került
az asztalokra.

Kiemelt ajánlataink:
Június 2. 20:20 Videoton FC-DVTK labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről
Június 3. 19:45 Paletta kulturális magazin. Benne: hogyan készültek a Ciszter templom harangjai?
K Ö Z É L E T - K U LT Ú R A - S P O R T - S Z Ó R A K O Z Á S

Június 5. 20:20 és június 7. 20:35 Hermann 100 koncert I. és II. rész

A Fehérvár Televízió műsora 2014. június 2-től június 8-ig:
2014. 06. 02. HÉTFŐ

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
07:55 Együtt – ismétlés
08:20 Képes hírek - benne
egész órakor A hét
hírei ismétlése
10:00 Trópusi hőség – Szex,
hazugság, altató (12)
10:55 Képes hírek - benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
17:35 Hitünk és életünk
– ismétlés
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó
20:15 Hírek
20:20 Videoton FC - DVTK
labdarúgó mérkőzés
közvetítése felvételről
22:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:45 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

2014. 06. 03. KEDD

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:45 Agrárinfó – ismétlés
08:20 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:45 Honvéd7 – ismétlés
11:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
17:35 Agrárinfó – ismétlés
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta
20:15 Hírek
20:20 Újrakezdés – ol.
sorozat 30-31.
rész (12)
21:20 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:05 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

2014. 06. 04. SZERDA

2014. 06. 05. CSÜTÖRTÖK

2014. 06. 06. PÉNTEK

2014. 06. 07. SZOMBAT

2014. 06. 08. VASÁRNAP

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:45 Paletta - ismétlés
08:20 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:45 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
17:35 Paletta – ismétlés
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Bajnokok városa
- sportmagazin
20:15 Hírek
20:20 Agylegény – am.
film (12)
21:50 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:35 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:45 Bajnokok városa
– ismétlés
08:20 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:45 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
17:35 Bajnokok városa
– ismétlés
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Együtt – családi
magazin
20:15 Hírek
20:20 Hermann 100
koncert I. rész
21:20 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:05 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:45 Együtt – ismétlés
08:20 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:45 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
17:35 Együtt – ismétlés
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25 Köztér – közéleti
magazin
20:00 Honvéd7 –
honvédelmi magazin
20:15 Hírek
20:20 Újrakezdés – ol.
sorozat 32-33.
rész (12)
21:20 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
21:45 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
17:10 Köztér – ismétlés
17:45 Honvéd7 – ismétlés
18:00 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Trópusi hőség –
Családi ügy – am.
sorozat (12)
20:15 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
20:35 Hermann 100
koncert II. rész
21:55 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:15 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
17:00 Diákpárbaj
2014 döntő
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 A Fehérvár TV
archívumából
20:20 Egy maréknyi
dollárért – am.
film (12)
21:55 A hét hírei - ismétlés
22:15 Képes hírek - benne
egész órakor A hét
hírei ismétlése

Mérleg 09. 23. – 10. 22.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Bak 12. 21. – 01. 20.

Kollégákkal szemben tartson három lépés távolságot, így
elkerülheti a csalódást! Olyan munkaajánlatot kaphat,
amelyet még akkor is érdemes fontolóra venni, ha a
jelenlegi munkáját tökéletesnek tartja.
A szerelmi kapcsolatokra a kiábrándulás lehet a
jellemző. Figyeljen arra, hogy kinek, mit mond, mert
olyan pletykalavinát indíthat el, amely maga alá
temetheti! Felettesének egyetlen szavát se higgye el,
főleg, ha a jövőről van szó!

A munkában érhet el sikereket, illetve végére tud
járni egy olyan ügynek, amelyek miatt hosszabb
ideje feszültek lehettek a nappalai és az éjszakái.
Ingatlanügyletet ne bonyolítson, mert becsaphatják!
Megtörténhet, hogy a munkahelyén olyan események történnek, amik az állását fenyegetik. Ha
megkeresik egy jó lehetőséggel, ne vállalja el, mert
fontos részleteket hallgatnak el, és Ön csöbörből
vödörbe kerülhet.

m
leko
A Te

IP T V

Vízöntő 01. 21. – 02. 18.

Hirtelen érheti a felismerés, hogy ami eddig fontos volt,
amitől úgy látta, új utakra léphet, és olyan területen
próbálhatja ki magát, amelyben csak elméletben tehetett próbát, mégsem valósulhat meg. Régóta húzódó
ügyben ne döntsön most!

Halak 02. 19. – 03. 20.

Hajlamossá válhat tényként előadni mindazt,
amiről csak álmodozik, és emiatt még megütheti a
bokáját. De megtörténhet az is, hogy csalódást okoz
egy olyan személy, akiért sokat fáradozott.

n is!
tába
a
l
á
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Egy agárdi fiatal amerikai álma
Schéda Szilvia

Mivel foglalkozik egy hanghatás-tervező, és milyen filmekben
láthatók a munkáid?
Nagy mozifilmek különleges
hanghatásain dolgozom. Az utóbbi
időben olyan filmekben dolgoztam, mint a Pacific Rim (Tűzgyűrű) vagy a Vin Diesel főszereplésével készült Riddick. Jelenleg
a Transformers 4. című mozi
munkálataiban is részt veszek.
Kellett ehhez a szakmához valamilyen speciális képesítést szerezni?
Önerőmből tanultam. Jó lett
volna egy szakirányú iskolát
elvégezni, de sajnos erre nem volt
lehetőségem, ugyanis itthon nincs
olyan iskola, ahol ezt a szakmát el
lehet sajátítani. Vettem egy olyan
szoftvert, amivel Amerikában a
szakmabeliek dolgoznak. Hónapokra bezárkóztam a szobámba,
és csak gyakoroltam. Kiragadtam
jeleneteket különböző filmekből,
letöröltem minden hangot, és
próbáltam a saját ízlésem szerint
újragyártani a hangzásvilágot.
Hogyan kezdtél el foglalkozni a
filmek hangeffektjeivel?
Nyolcéves koromban nagyon
megtetszett a Terminátor 2.
hangzásvilága. Szerintem máig ez
a legjobb. Mindig is szerettem az
olyan filmeket, mint a Csillagok
háborúja, amelyben a fénykardok
hangja zene füleimnek. Nagyjából
tizenkilenc lehettem, amikor komolyabban kezdtem foglalkozni a
hangokkal. Saját magam próbál-

Fotók: Wágner Csaba archívuma

Wágner Csaba gyermekkorától kezdve
nagy álmokat dédelgetett. A mozifilmek hangeffektjeinek szerelmeseként már kisfiúként arról álmodozott
agárdi otthonában, hogy egyszer majd
Hollywoodban, neves rendezőkkel fog
együtt dolgozni. Csaba álma teljesült: ma már sokmilliárdos alkotások
munkatársaként illusztris díjakkal
büszkélkedhet.

Csaba igazi hollywoodiként éli mindennapjait

tam rájönni, hogyan tudnék minél
érdekesebb effekteket gyártani és
különleges környezetben használni azokat. Például a saját hűtőm
zúgása egy űrjármű hangja lett.
De a wc-pumpa cuppanását is
használtam már űrhajók ajtajának
záródásához. Egyszer találtam
egy régi videólejátszót, aminek a
kazettakioldó rendszere érdekes
hangokat adott. Akkor azt egy
kis űrlény fejének a forgásához
használtam fel.
Mit tudtál ezzel a tudással kezdeni
itthon?
Sajnos nem sikerült Magyarországon érvényesülni. Egyszer

egy cég felkért, hogy készítsem
el az egyik játékbemutatójának
a hangeffektjeit. Ez volt nagyjából az egyetlen munka, amiben
itthon részt vettem. Egész jó
filmek is készülnek itthon, de
sajnos nem követelik meg azt a
minőségű munkát, amit én szeretnék végezni. Sajnálom, hogy
nagy költségvetésű sci-fiket nem
gyártanak itthon.
Hogy jutottál el Hollywoodba?
Először kiküldtem a demóimat
a példaképeimnek, például Gary
Rydstromnak, aki többek között
a Terminátor 2-nek és a Jurassic
Park-nak volt a hangdesignere.

Csabát és munkatársait 2013-ban MPSE Golden Reel díjjal jutalmazták

Szerencsére reagált a megkeresésemre, így kijutottam hozzá.
De George Lucas cégénél és a
Mátrix-filmek hangját gyártó
cégnél is jártam. Jobban kitanultam a szakmát, még több embert
ismertem meg, és növeltem a
kapcsolati köreimet. Három
hónap után nem maradhattam,
mert lejárt a vízumom. Azonban
az ott megismert emberek révén
és az első két évemben szerzett
díjaimnak köszönhetően megkaptam a zöld kártyát, és ismét
kijutottam. Három és fél év után
most jöttem haza először.
Milyen rangos szakmai díjjal büszkélkedhetsz, és mik a terveid?
MPSE (Motion Picture Sound
Editors) Golden Reel díjjal jutalmaztak, ami amolyan szakmai
Oscarnak számít. Ez a legrangosabb díj a hangvágók között.
Próbálom folyamatosan emelni a
színvonalat, és mindig valami újat
találni. Előbb-utóbb szeretnék
létrehozni egy saját stúdiót, és
a filmek teljes hangzásvilágát
felügyelni.
Hogy tetszik a hollywoodi élet?
Egy álomvilág, amit nagyon élvezek, de azért ott is vannak rossz
dolgok. Ha az ember meg akar
tartani egy bizonyos életszínvonalat, vagy többet szeretne elérni,
akkor megállás nélkül dolgoznia
kell. Én is 12-16 órákat dolgozom. De merni kell álmodni, mert
csak úgy lehet előrébb jutni itthon
is és bárhol a világon!
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Kiképzési nap a börtönben
Novák Rita

A wing tsun kung-fut egy
shaolin apáca dolgozta ki
több száz év vel ezelőtt. A
kelet-európai szövetség
főinstruktor-helyettese
szerint ebben a harcművészetben nem az erő, hanem a könnyed, egyszerű,
gyors megoldások dominálnak, hiszen abból kell

Fotó: Kiss László

Kiképzési napot szerveztek
a baracskai börtönben. A
Kelet-Európai Wing Tsun
Kung-Fu Szövetség főinstruktor-helyettese által vezetett
edzésen a büntetés-végrehajtási intézetek különleges
csoportjai valamint katonák
és rendőrök vettek részt.
A közép-dunántúli börtön
idén harmadik alkalommal
szervezte meg a programot
azért, hogy az egyenruhások
tökéletesítsék tudásukat.

Széll Gábor szerint a wing tsun kungfu technikáival gyorsan, hatékonyan és
sérülésmentesen lehet egy-egy támadást
elhárítani

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:
SZÉPHŐ Zrt.
8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 1.
Levelezési cím:
8002 Székesfehérvár,
Pf. 120.
Telefon: (22) 541-300
Fax: (22) 314-252
Honlap: www.szepho.hu
E-mail: info@szepho.hu

Ügyfélszolgálat
8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 1.
E-mail: ugyfelszolgalat@
szepho.hu
Telefon: (22) 541-300
Fax: (22) 314-252
Ügyfélfogadás
Hétfő, kedd, szerda:
7:30-12:00 és 12:30-15:30
Csütörtök: 7:00-19:00
Péntek: 7:30-12:00

Raktárak:
• Mura u. 2. szám alatti telephelyen
475 m 2-es új raktár, fűtött műhelyek,
fűtetlen raktárak, konténerek
• József Attila kollégiumnál (Hosszúsétatér
felől) 68 m 2-es használaton kívüli
hőközpont
Üzlethelyiség:
• Kelemen B. u. és a Kodolányi u. sarkán lévő
felújított 100 m 2-es ingatlan
• Mura u. 2. szám alatti telephelyen külső
bejárattal rendelkező 98 m 2-es fűtött
helyiség, akár kettéválasztva is
Továbbá vállaljuk rövid határidővel lakások,
telephelyek értékbecslését.
Érdeklődés: SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 1. szám alatti
ügyfélszolgálatán
Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre
egyeztetett időpontban történhet.
Telefon:
e-mail:

22/541-307
info@szepho.hu;
Rumpler.Monika@szepho.hu

Fejér Megyei

kiindulni, hogy a támadó
mindig erősebb vagy
erősebbnek hiszi magát.
A wing tsun kung-fut
több rendvédelmi szervezet munkatársai is
alkalmazzák világszerte,
éppen ezért Széll Gábor
gyakran tart az egyenruhásoknak kiképzést.
A közép-dunántúli
börtön harmadik alkalommal szervezte meg
a kiképzési napot. A
büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka
szerint ezen a programon
nemcsak harcművészeti
tudásukat tökéletesítik
az egyenruhások, hanem
kimozdulnak a mindennapok monotonitásából
is, hiszen mint Kiszely
Pál dandártábornok
fogalmazott, a felügyelők
munkája rettenetesen
egyhangú.

Civil Információs
Centrum

a PARTNERSÉG fejlesztéséért

Önkéntesek Hete
2014. június 2-7.
Közösségi és családi nap
zárja az Önkéntesek Hetét
2014. június 7-én,
szombaton 15-20 óra
között a Fehérvári Civil
Központ előtti téren.
16 órától a
MEGA DANCE,
17 órától
VÁRADI ESZTER SÁRA,
a Vörösmarty Színház
színművésze lép fel.
A program térítésmentes.
Minden érdeklődőt
szeretettel várnak!
8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.
Tel.: 22/504-201
www.fejercic.hu

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Cím: Szent Vendel u. 17/a.Telefon: 06/22/513-480
Központi hibabejelentés:
(22) 500-984
hiba@varosgondnoksag.hu
Állati tetemek begyűjtése
közterületről
(0-24 óráig hívható
zöldszám):
06/80/205-093
Városüzemeltetés –
Szent Vendel u. 17/a
Elérhetőség: 22/513-480
Ügyfélfogadás:
Hétfő : 13.00-15.00
Szerda: 8.00-12.00
és 13.00-18.00
Péntek: 8.00-12.00
Parkolási csoport –
Szent Vendel u. 17/a
Elérhetőség: 22/513-481
Ügyfélfogadás:
Hétfő, kedd, csütörtök:
8.00-12.00 és 13.00-15.30
Szerda : 8.00-12.00
és 13.00-18.00
Péntek: 8.00-13.00
Temetőüzemeltetés:
Béla út 1/b.
Elérhetőség: 22/301-449
Ügyfélfogadás:
Kedd: 8.00-15.00
Péntek: 9.00-12.00
Temetőellenőrzés
telefonszám: 22/301-339
Mobil: +36/70/6699-165

A városi Piac főbejáratánál egy
3,7 x 3,4 m-es, két bejárattal
rendelkező üzlet kiadó.
Továbbá a piac galériáján 2 db
23 m2-es üzlet (egymás melletti, összenyitható) is bérelhető.

Jelentkezéseket írásban kérünk
a piacfelugyeloseg@varosgondnoksag.hu e-mail-címre. Az üzlethelyiségekről bővebb információ a
06-70-456-6537-es telefonszámon
kérhető.
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Isten háza a Fő utca éke

Június 6-án, pénteken 18 órakor
ünnepélyes keretek között adják át a
Fő utcai ciszterci templom megújított
homlokzatát, és szentelik meg három
új harangját.

A déli harangszó jelzője, a háromszáz kilós Szentháromság harang a
Városház téri emlékműbe beépített
eredeti harang kicsinyített mása

Csima Veronika

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén
is virágba borul a város pünkösdkor.
A hagyományok őrzésével, mégis
rengeteg újdonsággal készül a város
a közös ünneplésre. Az idei mottó:
„Nyitva van az aranykapu”.

Fotók: nzp

Nem elütés a „megújított homlokzat”: egy olyan nézet ütötte
fel a fejét a városban, hogy a
ciszterek fekete-fehér rendi
viseletéhez hasonlóra alakították
a templom új színeit. Ez nem
így van, nem ilyen egyszerű a
kérdés. Két fontos kritériumhoz
kell igazodnia egy belvárosi
műemlék épület színeinek:
egyrészt az eredeti, építéskori
színekhez és felületi struktúrákhoz, másrészt a barokk belváros
utcaképéhez.
Az eredeti vakolat kutatásakor
az derült ki, hogy az alapvakolat világos, fehérbe hajló volt,
ugyanakkor a falpillérek, párkányok, stukkók a feketéhez közeledtek. Nagy volt a dilemma,
hogy vállalják-e ezt a markáns
kontrasztot a mai színes környezetben, végül a műemlékvédelmi
hatóság a sötétszürke árnyalat
mellett állt ki. Így született ez
az egyedi épületszín a jelenlegi
belvárosi barokk környezetben.
Magam is meglepődtem, amikor
Lángi József restaurátor arról
tájékoztatott, hogy a templom
építtetői, a jezsuiták több mint
kétszázhatvan éve fekete-fehérre
színezték az épületet – mondta
lapunknak Dékány Árpád Sixtus
ciszterci főapát.
A helyzet az, hogy a belváros
közel sem volt olyan sárga az
1700-as években, de még az azt
követő században sem, mint
amilyennek ma látjuk.

Pünkösdi
Virágálom

A ciszterci templom visszanyerte eredeti külsejét. Vajon a rendház is követi?

A Ciszterci Rend kezelésében
álló templom régi-új arcával
meghatározó épületévé vált a
Fő utcának. Az ünnepélyes
átadásra június 6-án kerül sor.
Ugyanekkor szentelik fel a
három új harangot, melyek a hat
évtizede néma tornyokba költöznek. Az Őrbottyánban öntött
nyolcvan kilogrammos Szent
Tamás, százhatvan kilós Szent

István és háromszáz kilós Szentháromság harang adja majd jelét
az idő múlásának, a szentmisék
kezdetének. A ciszterci templom
déli harangszavát az egykori
Ignác-harang kicsinyített mása,
a Szentháromság harang üti el
június 6-tól. A három új harang
öntője, az őrbottyáni Gombos
Miklós aranykoszorús harangöntő is részt vesz a pénteki
szentelésen.

A Szent István harang súlya százhatvan kilogramm

A legkisebb, nyolcvan kilogrammos
Szent Tamás harang

Péntek délután lesz az
ünnepélyes megnyitó a
városháza kapujánál, ahol
Cser-Palkovics András
polgármester és Spányi
Antal püspök mond köszöntőt. Az idei virágkompozíciók mottója a „Nyitva
van az aranykapu”. Ennek
megfelelően a virágkötők a belvárosi kapukat
és udvarokat díszítik fel
virágkölteményeikkel. A
hagyományok megtartása
mellett számos újdonság is
várja az érdeklődőket idén.
Brájer Évától, Székesfehérvár alpolgármesterétől
megtudtuk, hogy az egyik
leglényegesebb változás az
lesz, hogy a virágkompozíciók nem csak egy-két
napig fogják díszíteni
a várost. Azt kérték a
virágkötőktől, hogy olyan
technikát válasszanak,
hogy a virágok hosszú
távon megmaradjanak,
amihez a Városgondnokság munkatársai is
hozzájárulnak munkájukkal: ők fogják locsolni a
növényeket. A virágkölteményekre bárki szavazhat péntektől hétfőig, a
nyerteseket kedden fogja
kihirdetni a polgármester
a városháza kapuja előtt.
Újdonság lesz még, hogy a
szombati nap sem marad program nélkül. Este
hétkor a Ciszter templomban Haydn: Krisztus hét
szava a keresztfán című
művét hallgathatják meg
a komolyzene kedvelői.
Vasárnap és hétfőn a Bartók Béla téren kézműves
foglalkozásokkal várják a
kicsiket és szüleiket.
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Tenter-játéka lesz az Albának Ismét TESZ-nek az egészségért
A HETILAP

Romániából szerződtetett új vezetőedzőt az Alba Fehérvár. A bajnoki hatodik hely után cél az előrelépés. Marcel
Tenter már ismerkedik új csapatával.

Somos zoltán

A Tiszta Egészséges Székesfehérvárért
Futás harmadik kiírása remélhetőleg már
ezres nagyságrendben mozdítja meg a
futni szerető fehérváriakat vasárnap.

Június harmadika, kedd az előnevezés határideje, a www.arakatletika.
hu/tesz oldalon eddig jelentkezhetnek kedvezményes feltételekkel
a résztvevők az idei TESZ-futásra.
(Lesz azért helyszíni nevezés is.)
Az egykörös Depónia Futás (1.2
km), a négyfős családi és munkahelyi váltók kocogása mellett a
leghosszabb távra, a nyolc körös

(9.6 km) utcai versenyre is lehet nevezni. A szervezők igazi közösségi
élményként kínálják a vasárnapi
eseményt. Ezt erősítendő ajánlottak fel sportszerutalványokat
azoknak az iskoláknak, amelyek
az indulóktól a legtöbb „ajánlást”
kapják. A legtöbb csapatot indító
munkahelyek is kapnak jutalmat.
A jó hangulatot elősegítendő a
legmókásabb, legkülönlegesebb
technikájú illetve legfigyelemreméltóbb versenyzőt „Pünkösdi király”
címmel díjazzák. A futás útvonala
ismét a Rákóczi út-Széna tér
egyenes oda-vissza, ami vasárnap a
verseny alatt le lesz zárva.

Fotó: Simon Erika

Viszonylag hamar eldőlt, hogy
nem lesz magyar edzője a fehérvári kosarasoknak. Egyrészt,
mert szabadon igazolható és
szakmailag is megfelelő szakember nem nagyon akadt a hazai
piacon, másrészt mert a román
Gas Metan, korábban pedig
a Kolozsvár csapatával sikeres
Marcel Tenter már régebben is
képbe került. „Tavaly még szer-

ződés kötött romániai klubomhoz,
most azonban gyorsan meg tudtunk
egyezni az Albával. Tudom, milyen
nagy múltú, jelentős csapathoz
kerültem, az lesz a cél, hogy ismét
a lehető legjobb eredményt érjük
el. Szükség lesz még meghatározó magyar játékosokra és persze
légiósokra. Az anyagiak függvénye, hogy mi valósulhat meg az
igazolásokból.” – mondta első
interjújában a játékosként három
magyar klubban is megforduló
Tenter. Aki a román válogatott
szövetségi kapitánya is, de a múlt
héten három edzésen már szemrevételezte a jelenlegi fehérvári
állományt. Folytatás nyáron.

Fotó: www.szekesfehervar.hu, archív

Somos zoltán

Két új játékos, Csorvási Milán és Kovács Ádám között az új edző

A futás mellett idén is lesznek mérések és egészségügyi tanácsadás

Köszönet a fehérváriságért
kaiser tamás

„Sok pozitív emléket hagy maga
után Pål Oldrup Jensen, ezért
is döntött úgy polgármester úr,
hogy Polgármesteri Elismerő
Emlékéremmel köszöni meg azt a
munkát, amit Székesfehérváron
végzett az elmúlt két szezonban.
De nemcsak a sportsikerekért jár
köszönet – gondolok itt az idei
EHF-Kupa szereplésre – hanem azért is, mert az elmúlt
évtizedekben sok külföldi edző
dolgozott városunkban, de kevés
olyan szimpatikus, a városért, a
városban élő trénerünk volt, mint
Jensen úr.” – mondta Mészáros
Attila.

Fotó: Kiss László

A Fehérvár KC életében hagyományosan bankett zárja a szezont. Az
idei vacsorán amellett, hogy a klub
elköszönt a távozóktól, Mészáros
Attila ifjúsági tanácsnok Polgármesteri Elismerő Emlékéremet adott át a
leköszönő vezetőedzőnek, Pål Oldrup
Jensennek.

Jensen mester ugyan hazatért, de
letette a névjegyét Fehérváron

A norvég mester meghatódva
vette át az emlékérmet. Rövid
beszédében elmondta, hogy bár
ezt az érmet ő kapta, ebben a
csapatnak is komoly szerepe
volt. Hozzátette: bízik benne,
hogy a közeljövőben visszatérhet
Székesfehérvárra, ahol remekül
érezte magát, és csupa szép
emlékkel távozik.
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Se érem, se nemzetközi szereplés
németh zoltán

A frissen kinevezett klubigazgató,
Burcsa Győző csak a hazai porondra
koncentrálva vezetheti be újításait a
Videotonnál: a piros-kékek a bajnokság
utolsó fordulójában nem tudták legyőzni a DVTK-t, a klub így nem indulhat az
Európa Liga selejtezőjében.

Fotó: vidi.hu

Egyértelműen lezárult egy korszak a Videoton FC-nél: három
szezon után ismét lesz szakmai
kontroll, mely felügyeli a klub
vezetőedzőjének munkáját. A
bajnoki címet hozó 2010/2011-es
szezonban Mezey György, majd
Paulo Sousa és José Gomes dolgozhatott úgy, hogy teljesen szabad kezet kapott az igazolások és
a csapat játékának kialakításában.
A bajnoki cím óta – a Sousa veze-

tésével véghezvitt EL-menetelést
leszámítva – nem hozott sikereket
ez a rendszer, ráadásul a rengeteg légiós alkalmazása miatt is a
támadások kereszttüzébe került
a Videoton. Ez a korszak most
lezárulhat. A jövőben klubigazgatóként a legendás UEFA
Kupa-menetelés egyik ikonja,
Burcsa Győző felügyeli a leendő
vezetőedző munkáját.
Szeretnék önmagamhoz hű
maradni és olyan európai közeget
létrehozni, ahol komoly munka
folyik, az emberek egymást és az
ellenfelet tisztelik, mindenki a saját
feladatára koncentrál. Ehhez meg
kell találni a megfelelő embereket,
a pályára és a szakmai stábba
egyaránt. Szeretném elérni, hogy
Fehérváron érdemes legyen fiatal
magyar játékosnak lenni, legyenek

A Videotonnak a következő szezonban nem lesz gondja a nemzetközi szerepléssel

közöttünk példaképek. A feladat
az, hogy saját nevelésű játékosok és
persze jó külföldiek alkossák a Vidit,
és európai szintű csapat épüljön.
Az új vezetőedzőt és stábját a jövő
héten fogjuk bejelenteni, ebben a
kérdésben teljesen szabad kezet kaptam – mondta el a hazai focit 18
esztendeje csak külső szemlélőként követő Burcsa Győző.
Egy biztos, a nemzetközi kupaszereplés nem fogja zavarni
az új modell bevezetését. Az
ősszel a tabellát toronymagasan
vezető Vidi tavaszi bukdácsolása
a bajnokság utolsó fordulójáig
kitartott. A bronzérem (és ezzel
az Európa Liga selejtezője)
csak álom maradt. A Diósgyőr
ellen hiába játszott fölényben és
alakított ki tengernyi helyzetet
a piros-kék gárda, a győzelem
elmaradt. A DVTK a Juhász
hibáját kihasználó Futács 68.
percben esett góljával előnybe
került, ezt Nikolics a 76. percben
ugyan kiegyenlítette, de ennél
tovább nem jutott a Vidi. Mivel a
Ferencváros nyert a Paks ellen, a
bajnok Debrecen és az ezüstérmes Győri ETO mögé a fővárosiak állhattak fel a dobogóra. A
Vidi 53 ponttal a negyedik lett,
lemaradva a nemzetközi kupaszereplés lehetőségéről.
Talán majd jövőre…

Liget és sportközpont
A Halesz korábban is kedvelt
találkahely, szabadidős tevékenységre alkalmas terület volt, megújult
állapotában egyszerre szép park és
sportközpont.

Forgó Béla, az Alcoa-Köfém vezérigazgatója sportos öltözékben
jelent meg az ünnepélyes avatón,
mintegy jelezve, milyen funkciójában újult meg leginkább
a Halesz. Az amerikai cég 125
ezer dolláros támogatása kellett
a rekonstrukcióhoz, melynek
eredményeképpen, ahogy CserPalkovics András fogalmazott,
újabb közösségi térrel gazdago-

dott a város. A játszótéren foglalatoskodó gyerekek és szülők
között a murvás futópályán kocogó, a fitnesz-parkban erősítő, a
kosárpályán streetballozó vagy a

kerékpártanpályán kerekező városlakók ezúttal is „demonstrálták”: szabadon és sokféleképpen
használható zöldterület, igazi
mozgásközpont lett a Halesz.

Fotó: Simon Erika

somos zoltán

Szabadtéri konditerem - ez is a Halesz

Vakler Lajos

Burcsa Győző
hazatért
Közel negyven éve, 1975
augusztusában magam is
pályára léptem a tehetségek válogatottjában,
Kaposváron. Abban az
esztendőben szerepelt első
ízben a Rákóczi az első
osztályban. A főmérkőzésen a Vasas volt a zöldfehérek ellenfele. Siheder
labdarúgó-palántaként
csak ámultam-bámultam
a hazaiak nyolcas számú
játékosa láttán. Fáradhatatlanul robotolt, feltűnt
kiemelkedő technikai
készsége, játékintelligenciája. Válogatott formában
futballozott, vezére volt
együttesének. Az ő két
góljával győzték le a jóval
esélyesebb Vasast.
Burcsa Győző volt.
Egy esztendővel később
már itt köszönthettük
Székesfehérváron, a legendás Kovács Ferenc ezüstcsapatának meghatározó
játékosaként. Felejthetetlen sikerek részese volt
piros-kékben, hogy aztán
a győri szurkolók kedvence
legyen a Verebes József
által irányított ETO-ban.
A válogatott futballista
később edzőként is szolgálta a Vidit. Karakteres, jó csapatot formált a
piros-kékekből. Később
elszakadt a labdarúgástól,
most azonban újra Székesfehérváron köszönthetjük.
Szakmai igazgatóként
tejhatalmat kapott. Azt
várjuk tőle, hogy egységes, erős csapatot alakít
ki, amely sikeres lehet a
nemzetközi porondon is.
Ismerve határozott stílusát, bizakodhatunk abban,
hogy terveit megvalósítja.
Isten hozott itthon, Győző! Jó lesz végre magyar
szót hallani a Sóstón!
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Fehérvár Rallye – régóta vártuk már
Kaiser tamás

Régóta várok arra, hogy legyen
újra Fehérvár Rallye. Amióta
szervezzük, gyakran találkozom
olyan emberekkel, akik nem
bennfentesek, de azt mondják,
milyen jó, hogy lesz újra, és
várják már nagyon. Azok, akik
velünk dolgoznak, az utakat
csinálják, ők is azt mondják,
hogy örömmel teszik mindezt,
hiszen ez egy jó verseny, egy
rangos esemény. Kérdésként
csupán az merült fel eddig, hogy

Fotó: nzp archív

Matók Ádám idén nem áll rajthoz a
magyar rali bajnokságban. A két éve,
szemtelenül fiatalon kategóriabajnoki
címet szerző fehérvári versenyző
azonban nem tud elszakadni szeretett
sportágától. Matók az idei Fehérvár
Rallye szervezőbizottságában dolgozik azért, hogy a Bajnokok Városába
látogató versenyzők, nézők, újságírók
megelégedve távozzanak a futamot
követően.

miért szűnt meg - kezdte Matók
Ádám, 2012. 8-as kategóriájának
magyar bajnoka.
Bár nem versenyeztél itt, mégis
milyen emlékeid vannak a korábbi
fehérvári versenyekről?

Nagyon sok emlékem van, hiszen valamennyin ott voltam. De
a legszebb emlékem a dunaújvárosi városi gyorsasági szakasz
volt. Az egy remek része volt az
akkori versenynek, és nagyon

szerettem, amikor a pláza teteje
megtelt versenyautókkal.
Hogy kerültél a szervezők közé?
A szervezőbizottságba elsősorban a helyismeretem, a helyi
kapcsolatrendszerem miatt
hívtak, de a gyorsaságik vonalvezetésében is tudtam segíteni.
Elég, ha csak az Aranybullagyorsaságit említem: gyerekkori
álmom volt, hogy ott verseny
legyen. Ez az én ötletem, és
örülök, hogy sikerült betenni a
programba.
Mi lehet az idei Fehérvár Rallye
igazi különlegessége?
A legfontosabb gondolatunk
már a szervezés legelején, hogy
ezt a nézőknek akarjuk csinálni.
Talán ez. Cél volt, hogy minden
programmal kielégítsük a modern szurkoló igényeit. Gondolok itt arra, hogy a közönség
már nem feltétlenül akar órákat
utazni két gyorsasági között,
vagy nem nagyon akar kimenni
a városból.

Utcai futóverseny
a „Környezetvédelmi Világnap”
alkalmából
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